




AvDRywejøvwn wgbvk kvqZvwbi ivwRg 
wemwgjøvwni ivngvwbi ivwng| 
mg¯Í cÖksmv Avjøvni Rb¨| `iæ` I mvjvg Avgv‡`i bex, `yB Rvnv‡bi mi`vi gynv¤§v` mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv 
mvjøvg, Zvi cwievi, mvnvexMY Ges wKqvgZ ch©šÍ hviv n‡Ki Abymvix _vK‡eb Zv‡`i Dci| Avj-wdi`vDm wgw-
Wqv dvD‡Ûkb Gi c¶ †_‡K `vIqvn Bjvjøvn †dviv‡gi wbe©vwPZ †cvó¸‡jv wb‡q MwVZ Ô`vIqvn BjvjøvnÕ bvgK 
g¨vMvwR‡bi Z…Zxq msL¨v cÖKvwkZ n‡Z hv‡”Q| Avjnvg`ywjjøvn, my¤§v  Avjnvg`ywjjøvn| wbðq mvdj¨ GKgvÎ 
Avjøvn Zvqvjvi c¶ †_‡K| Avjøvn Zvqvjv Avgv‡`i‡K Avgv‡`i wb‡R‡`i wbqZ ï× †i‡L Øx‡bi Rb¨ KvR K‡i 
hvIqvi ZvIwdK `vb Kiæb| Avgxb|

wcÖq fvB‡qiv ...
AvR cy‡iv †`‡k gymjgvb‡`i GZUyKz wbivcËv †bB| KLb †K †Kv_vq ¸g wK Lyb n‡q hvq, Zvi †Kvb LeiB †bB| 
gmwR` ¸‡jv‡Z Av¸b †`qv n‡”Q, Bgvg-gyqvw¾b‡`i nZ¨v Kiv n‡”Q wewfbœ fv‡e, c``wjZ Kiv n‡”Q †KviAvbyj 
Kvixg †K, Mvwj MvjvR Kiv n‡”Q gnvb Avjøvn †K Ges Avgv‡`i wcÖq bwe mvjøvjøvû AvjvBwn  Iqvmvjøv‡gi kv‡b 
KUzw³ Kiv n‡”Q cÖwZwbqZ| ivRc‡_ ci‡Q bwe †cÖwgK RbZvi ¸wjwe× kixi, gmwR`-gv`ivmv ¸‡jvi KÉ‡K 
iæ× K‡i †`Iqv n‡”Q, Øxb`vi gymjgvb‡`i R½x e‡j †R‡j cvVv‡bv n‡”Q, cÖkvm‡bi cÖZ¨vÿ mnvqZvq ¸g, Lyb, 
Pv`vevwR Ges Mig n‡q D‡V‡Q e¨wfPvi I †envqcbvi evRvi| ̂ bwZKZvi eÜb¸‡jv wQu‡o †`Iqv n‡”Q G‡K G‡K| 

GB Pig µvwšÍj‡Mœ Avgv‡`i GB Avðh© bxieZv †Nvi Avuav‡i †W‡K w`‡e D¤§vni fwel¨‡Zi cÖwZwU †ÿÎ| ïay 
Avgv‡`i‡KB hw` Gi †LmviZ w`‡Z n‡Zv, Z‡e GZ †c‡ikvb nIqvi Kvib wQj bv; wKš‘ GB Aciva ïay Avgv‡`i 
bq, Avgv‡`i fwel¨r eskai‡`iI me kvwšÍ-my‡Li cÖ`xc wbwf‡q w`‡e|

 †n Avjøvn gymwjg D¤§vn‡K wb‡R‡`i Ae¯’v cwieZ©‡bi gva¨‡g Avcbvi cÖwZkªæZ mvnvh¨ cvIqvi Dc‡hvMx nIqvi 
ZvIwdK `vb Kiæb| Avjøvn  Avgv‡`i Rb¨ Øxb †K eySv I Øx‡bi Dci `„p _vKv mnR Kiæb| DcKvix  Bjg AR©b 
I †m Abyhvqx Avgj Kivi ZvIwdK `vb Kiæb|  Avjøvn Avg‡`i fvB‡`i †K †ndvhZ Kiæb| Avgv‡`i gyiæeŸx, 
Djvgv‡q  †Kivg I ZvbwRg‡K Keyj K‡i wbb| Avjøvn fvB‡`i Kzievwb ¸‡jv Keyj  Kiæb|  
Avgxb Bqv iveŸvj Avjvwgb|



যদি এখন আমরা ক�ান মুসদিমক� দিকে দিকঞেস �দরঃ 
‘আপনার বাদি ক�াথাে ?’ সদ্যিই, কস ইদগি্ �রকব ্ ার কিকের 
নাম; দমেকর... দসদরোক্... দ্উকনদেোক্... সউদি আরকব... 
ই্যিাদি...
কস শুরুক্ই ্ার েহকরর নাম উকলেখ �রকবনা এবং কস বিকব 
না কয ্ার বাদি হকছে িাকমককে, ববরুক্, �ােকরাক্ অথবা 
্াসখকদে... �ারণ কস দসযিক�স-দপ�ট (Sykes-Picot)১ এর সৃষ্ট 
রাষ্ট্রীে বর্ার িাইকনর সাকথ প্রদ্ঞোবদ্ধ, কযটা উপদনকবেবািকির 
দ্ারা ্ার মিকি অংদ�্।

{Sykes–Picot Agreement আনুষ্াদন�ভাকব পদরদি্ Asia 
Minor Agreement নাকম, এটা দিি যুক্তরািযি এবং ফ্াকসের 
মক্যি ১৯১৬ সাকির এ�টা কিাপন িুদক্ত, যা রাদেোন সম্াকিযির 
সম্মদ্প্রাপ্ত। এদরিকমন্ট ্াকির আন্তি্াদ্� বিকে সম্প�্ এবং 
িদষিন পদচিম এদেোক্ দনেন্ত্রকণর পরস্পর সমক�া্া দন্্ারণ 
�কর। প্রথম দবশ্ব যুকদ্ধর সমে ওসমান্রীে কখিাফ্ক� পরাদি্ 
�কর সফি্ার িনযি দরিেদক্ত বমরি্রীর প্রদ্ঞোর উপর দভদতি �কর 
িুদক্তদট িদি্ হকেকি। সদধিস্াপকনর প্রদরিো ঘকটকি নকভম্বর 
১৯১৫ এবং মাি্ ১৯১৭ সাকির মক্যি, িুদক্ত, প্র�াদে্ হকেকি 
িনিকণর �াকি ইযকবদতিো এবং প্রাভিা পদরি�ার মা্যিকম ১৯১৭ 
সাকির ২৩ নকভম্বর এবং দরিদটে পদরি�া িাদর্োকন ১৯১৭ সাকির 
নকভম্বকরর ২৬ ্াদরকখ।;অনুবাি� }

এখন আমাকির যা মুিাদহদিনকির দিন্তাে প্রদ্স্াপন �রক্ হকব 
যারা দিহাকির িনযি িৃঢ়প্রদ্ঞে, ্া হকছে দ্্রীকনর কসই দবশ্বাস 
এবং প্রদ্শ্রুদ্, কযটার বযিাপাকর আলোহ্* সুবহানা ্ াআিা পদবরি 
ক�ারআকন কঘাষণা �করনঃ
إ نَّ َهذه ُأمَُّتُكْم ُأمَّة َوا حَدة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدون
(সূরা আদম্বোঃ ৯২)।

“এ হকছে ক্ামাকিরই িাদ্ এটা ক্া এ�ই িাদ্ এবং আদমই 
ক্ামাকির প্রদ্পাি�, অ্এব আমারই এবাি্ �র।”
এবং আিহামিুদিলোহ্*, েত্রুকির সামদর� হামিা এখন 
আমাকিরক� মানদিকরির এ� বর্াকরর অ্্রীকন একন দিকেকি, 
যাক� বকি ‘অপাকরোকনর ম্যিব্্্রী এিা�া’

(মানদ্�া্ আি-আমাদিো্ আি-ওোদস্া) এবং বাতিকব, 
আরব ও ইসিাম্রী িুদনোর অকন� কিেক� এটা এ�সাথ �কর 
দিকেকি, এটা এ�ইভাকব রািননদ্� মেিাকন, ম্ািকে্, 
অথ্ননদ্� এবং সভযি্াি্ হামিাে...। কস (বুে) আমাকির 
সবাইক� এ�টা মানদিকরির মক্যি একন দিকেকি, কযটা এ�রি্রী�রণ 
হকেকি এ�ই এিা�াে, যার রািননদ্� নাম হকছে ‘বৃহতির 
ম্যিপ্রািযি’...
�াকিই, েত্রু আমাকির উপর ্াকির হামিার দ্ারা আমাকির 
উকদেেযিক� দবশ্বােন �কর দিকেকি, আিহামিুদিলোহ্*। এটা 
সাহাযযি �করকি যারা ্াকির দবশ্বাস এবং কবা্েদক্ত দ্ারা সমথ্ন 
�র্ না িুদনোবযিাপ্রী (উমাদম) এ�্রীভূ্�রকণর দিন্তা কি্নাে, 
যা ্াকিরক� এই দিন্তা কি্না কথক� িূকর দনকে কিকি, কযটা 
হকছে আমাকির ্কম্র মূিন্রীদ্র এ�দট। 
অবেযিই মকনাকযাি কিো প্রকোিন এই বাতিব্ার দিক� কয 
উম্মাহর এই এ�্রীভূ্�রকণর প্রদ্শ্রুদ্র এ�টা গুরুত্বপূণ্ 
সামদর� মারিা দবিযিমান রকেকি, কযটা আমাকিরক� দবশ্ববযিাপ্রী 
ইসিাম্রী প্রদ্করা্ যুকদ্ধর আহবাকনর সামদর� দথকোদর বু�ক্ 
সাহাযযি �রকব।
ক�ৌেিি্ দি� কথক� বিক্দি, এই দথকোদর উদূ্্ হকেকি 
বৃহতির সব ইসিাম্রী কিেগুকিার (আি-ওো্ান আি-ইসিাদম) 
আন্তি্াদ্� মারিা (উমাদম) কথক� এবং এটা সফি হক্ পারকবনা 
যদি আমরা এই দবশ্ববযিাপ্রী আন্তিাদ্�্ার (উমাদম) মারিা কথক� 
সকর িািাই।
যদি আমাকির এ�টা সরাসদর দিহাকি প্রকবে �রক্ হে এবং 
দসদ্ধান্ত দনকে থাদ� আকমদর�ার দবরুকদ্ধ সমু্মখ কমা�াকবিার, 
আমরা কিখব কয দিহাকির সফি্া থা�কব কযক�াকনা ফ্কন্ট, 
এর িনযি দনঃসকদেকহ প্রকোিন ক�ৌেিি্ দনেন্ত্রণ। পুকরা 
ইসিাম্রী িুদনোক্ এই ্রকণর পদরকবে রকেকি দ�িু স্রীমাবদ্ধ 
এিা�াে। যখন এই ওকপন ফ্ন্ট দিহািগুকিার িনযি ইসিাম্রী 
িুদনোর কযক�াকনা কিে কথক� মুিাদহদিনকির প্রকোিন হকব, 
কযক�াকনা কিে কথক� দবকেষ িষি্ার দবদভন্ন ্রকণর সামদর� 
েদক্তবৃদদ্ধ �রার মা্যিকম গুরুত্বপূণ্ েূনযিস্ানগুকিা পুরন �রকব 
ঐসব যুদ্ধগুকিাক্ যখনই ্ারা দিহাকির িনযি উদূ্্ হে।
এ�াদ� কিাপন দিহাি, অপাকরোনাি �ায্রিকম অবস্ান দনক্ 
পাকর িুদনোবযিাপ্রী কযক�াকনা িােিাে।



এই অপাকরোনাি �ায্রিম পৃদথব্রীর কযক�াকনা বিকের িনযি কিে এবং বর্ারগুকিা দনদব্কেকষ কখািা আকি। 
েত্রু ইরা� িখি �কর দনকেকি আমরা কসখাকন িিাই �রক্দি এবং এ�ই অবস্া এখন দফদিদতিকনও... এটা 
মুিাদহদিনকির িনযি িাদেকত্ব পদরণ্ হকেকি দ্উকনদেোে অথবা মরক্া অথবা ইকদোকনদেোে... ইরাক� দিকে 
্ার ভাইকিরক� সাহাযযি �রার িনযি ্াকির সাকথ দমদি্ হওো... ক�ানভাকব, এটা �রা অল্প দ�িু সংখযিক�র িনযি 
সম্ভব এবং এটা সমকের কপ্রষিাপকট �দিকন পদরণ্ হকেকি, �ারণ দিহাকির মেিানগুকিাক্ মুিাদহদিনকির দবরুকদ্ধ 
মুর্াি সর�ারগুকিা আকমদর�ার সহকযাি্রী দহকসকব অবস্ান দনকেকি। দ�ন্তু কযক�াকনা মুসদিম িাইকি দিহাি এবং 
�ুফরকির কমা�াকবিাে অংেরিহণ �রক্ পাকর, এই যুকদ্ধর মেিাকন িাইকি আকমদর�ার দবরুকদ্ধ অংেরিহণ �রক্ 
পাকর দনি কিে কথক�ই অথবা কযক�াকনা িােিা কথক�, কযটা খুব সম্ভব ে্গুণ কবে্রী �ায্�র্রী হকব কস সমু্মখ 
মেিাকন কপঁকি অংেরিহকণর ্ুিনাে।
উম্মাহর িনযি অবেযিই এ�টা কি্নার অগি্রী�ার থা�া িরুর্রী কভৌকিাদি�, রািননদ্� এবং দমদিটাদর মারিাে ও 
প্রক্যি� কষিকরি।
কযক�উই সংস্াদপ্ এই বর্ারগুকিার দিক� ্ াদ�কে কিখক্ পাকব, বরি এবং আচিয্িন� ভাকব কপঁদিকে যখন ্ ারা 
আমাকির কিে গুকিার মানদিরি অদকি্ �করকি, কিখা যাে উপদনকবে েদক্তর �াকফর মদন্ত্রকির �িম এবং ককেি দ্ারা 
আঁ�া হকেকি। এটা অদু্ি কয, এরপর এই বর্ারগুকিা উম্মাহর অদ্�াংে সন্তাকির মন মিকি অন্তদি্দখ্ হকে 
আকি। এটা দবস্মে�র কয এই দবপয্ে�ার্রী ঘটনা ক�বি �কে� িেক�র কিকে কবে্রী নে। এটা ঘকটদিি ১৯২৪ 
সাকি উম্মাহর দবতি্রীণ্ রািননদ্� অবনদ্র পর, উম্মাহর কেষ প্র্্রী�মূি� কখিাফক্র প্কনর সাকথ।
আমাকির অবেযিই উম্মাহর যুব�কির দিন্তা এবং হৃিেক� দব�দে্ �রা প্রকোিন, ্াহকি ্ারা ্াকির অগি্রী�ার 
সামদরি�ভাকব বু�ক্ পারকব উম্মাহর িনযি। এটা হকছে দ্্রীন এবং দবশ্বাকসর এ�টা দভদতি। এবং এর সাকথ সাকথ 
রািন্রীদ্ এবং দমদিটাদর ক�ৌেকির ্ারনার মক্যিও।

োকেখ আবু মুসআব আস সুর্রী (আলোহ উনাক� মুক্ত �কর দিন।) 



বিসবিল্লাবির রলািিলাবির রলািীি। 
বরিয় ভলাইয়য়রলা,আসসলাললািু আললাইকুি। আশলা কবর আপিলারলা 
আল্লাির রিিয়ে ভলায়ললা আয়েি। আর সি সিয় ভলায়ললা থলাকুি 
এটলাই চলাই,ও দয়ুলা কবর। আিলায়দর িন্ী ভলাইয়দর জি্য আল্লাির 
কলায়ে দয়ুলা কবর আল্লাি যেয়িলা ভলাইয়দর িুবতির ি্যিস্লা কয়র 
যদি,আিীি। আল্লাি যেয়িলা ভলাইয়দর িয়ি শবতি সলািস িলাবিয়য় 
যদি, েলায়ে কয়র ভলাইয়য়রলা ত্লাগুয়ের বিবভন্ন কূটয়কৌশল িুঝয়ে 
পলায়রি, আিীি। 
বরিয় িেুি ভলাইয়য়রলা, আিরলা েলারলা বিবভন্নভলায়ি য�লারলায়ি এয়সবে, 
িলা কলাজ করয়ে আগ্রিী। বরিয় ভলাইয়য়রলা, রিথয়িই আপিলায়দর 
িলি আপিলারলা বসকুবরটি িজলায় যরয়ে চলুি। আিরলা অয়িয়ক 
আবে ইউটিউয়ি কয়িন্ট কবর এক্ষয়রে েুি সলািধলায়ি আিলায়দর 
চললা উবচে। ইউটিউয়ি িয়ে যকও য�লারলায়ির কথলা িলল 
আর আপবি আয়িয়েরেয়ল একটলা কয়িন্ট কয়র বদয়লি, আর 
ত্লাগুে পুয়রলা শবতি বিয়য় আপিলায়ক েুজয়ে যিয়ি পিয়ললা, 
েলারপর েুয়জ যপয়য় যেয়ললা, েলারপয়রর অিস্লা আল্লািই ভলায়ললা 
জলায়িি, আপবি েেই িয়লি আবি কলাউয়ক বচবি িলা, ত্লাগুে 
বকন্তু আপিলার কথলা যশলািয়ি িলা। েলারলা আপিলার সলািয়ি বিশলাল 
এক ডলায়য়বর ধয়র বদয়ি েলায়দর েলায়দর বচয়িি েলায়দর িলাি ঠিকলািলা 
বিস্লাবরে িললার জি্য েেি িিলা িুশবকয়ল পয়ি েলায়িি। কলায়জই 
যেলাটেলায়টলা কলাজ করলা যথয়ক বিয়জয়দর বিরে রলােুি। 
বরিয় ভলাইয়য়রলা, আপিলারলা আিলায়দর ভলাই, আর আল্লাি 
কুরআয়ি ভলাই ই িয়লয়েি, িুবিি িুবিয়ির ভলাই। যেিি িনু্র 
বিপরীে শব্দ শরেরু, বকন্তু ভলাইয়য়র বিপরীে শব্দ িয় যিলাি, দটুিই 
রয়তির সলায়থ সম্পয়ককে র সলায়থ বিল আয়ে। েলাই ভলাইই িললা ভলায়ললা। 
বরিয় ভলাইয়য়রলা, য�লারলাি েথলা বজিলাদী/ ত্লাগুয়ের আইয়ি বিবিদ্ধ 
সলাইটগুয়ললা ব্লাউজ কররুি টর ব্লাউজলার বদয়য়। টর ব্লাউজলার 
েলািলা অি্য যকলাি ব্লাউজলার বদয়য় বজিলাদী সলাইটগুয়ললা ব্লাউজ 
করয়িি িলা।

বরিয় িেুি ভলাইয়য়রলা, আপিলারলা উন্ুে িয়য় আয়েি বজিলায়দ 
যির িওয়লার জি্য, বকন্তু যকলাি িলাধ্যি পলায়ছেি িলা, আপিলায়দর 
জি্য এই য�লারলািই িয়ললা িলাধ্যি। আপিলারলা বিরলাপত্লার সলায়থ 
বিয়বিে য�লারলায়ি আসুি, য�লারলায়ির যপলাস্টগুয়ললা িয়িলায়েলাে 
সিকলায়র পিুি এিং অি্যয়ক পিয়ে িলুি। অি্যয়ক পিয়ে 
িললার যক্ষয়রে অিশ্যই বিয়জর বিরলাপত্লার কথলা স্বরণ রলােুি, 
কলারণ আিরলা কেয়িলাই চলাই িলা আপবি যগ্র�েলার িয়য় যজয়ল 
েলাি। কলায়জই েলায়ক েলায়ক িললা েলায়ি িলা। যেই ি্যবতি য�লারলায়ির 
আদয়শকের বিররুয়দ্ধ েলায়ক য�লারলাি পিলার জি্য িলয়েি িলায়ি 
িয়ছে আপবি আপিলার বিউজ পুবলশয়ক বদয়ছেি। আর 
পুবলশ জলািয়ে পলারয়ল যস আপিলার ইি�ু বদয়য় েলার চলাকবরর 
রিয়িলাশি কবরয়য় বিয়ি বিবচিে। যস ত্লাগুয়ের পক্ষ যথয়ক স্বয়ণকের 
পদক পলায়ি। জবগিিলায়দর বিররুয়দ্ধ অসলািলাি্য অিদলাি রলােলার 
জি্য,,, চলয়ি।



জেগে ওগ�ো বির জেনো ওেোমোর পথ ধগর,
ডোকগে জ�োমোয় মোেলুমোন।

ধীগর ধীগর যোও এগে অগ্রের নোল ধগর,
হো�েোবন বিগয় যোয় জ�োিোয়ী বিধোন।

বিগক বিগক জেগে ওগ� বেহোগির আগয়োেন,
মন মো�োগনো জেই আহ্োন।

বিগবের িোগঁক িোগঁক মোযলুম জকঁগি জকঁগি,
িগল যোয় মুেোবহি হও আগেোয়োন।

েোডো িোও এই ডোগক েুগে যোও ময়িোগন,
�োক কগর গুবল জেোড শত্রু বনশোন।

শবহগির পথ জিগ� েীিগনর মোয়ো েুগল,
েুগে চল বেহোগির ময়িোন।

�োকিীর ধ্ববন �ুগল বেংগহর েে ্জগন,
শত্রুর মেনি কর �োন �োন।

হোগ� �গলোয়োর বনগয় বেহোগির ঝংকোগর,
েগূড িোও শত্রুর েরিোন।

েবিিোগির েুর িগষে ধোরন কগর,
জেগয় যোও আমরণ বেহোগির েোন।
ননরোশ হগয়োনো বক�োলগক জেডনো,
এগতেেোগর আগে হুর বেলমোন।

                        -nazir as shams



82 : রাক্ ওযু সহ�াকর ঘুমান

 جماهد رمحه اهلل تعاىل: َمِن استطاَع ألَّ يبيَت إلَّ َطاهرًا ذاكرًا ُمْسَتغفرًا فليْفَعل فإنَّ األْرَواَح ُتْبَعُث على ما ُقِبَضْت َعَليِه

ক�উ রাক্ ওযু সহ�াকর দযদ�র ও ইকতিিফার �রক্ �রক্ ঘুমাক্ পারকি 
কস কযন ্া �কর। �ারণ, �াকরা িান কয অবস্াে �বি �রা হকব 
্াক� ওই অবস্ােই উিাকনা হকব।  - ইমাম মুিাদহি রহ.

--------------------------
83 : কস অকনযির �াকি আপনার ি্রীব্ও �রকব

 .من من لك من عليك

কয আপনার �াকি অকনযির ি্রীব্ (কিাষিি্া) �কর (মকন রাখকবন) 
কস অকনযির �াকি আপনার ি্রীব্ও �রকব। -ইমাম োকফে্রী রহ.

---------------------------
84 : আলোহর উপর যথাযথ ্াওো্ুি �রুন

. ولو توكل العبد على اهلل حق توكله يف إزالة جبل عن مكانه - وكان مأمورا بإزالته - ألزاله

ক�উ যদি আলোহর উপর যথাযথ ্াওো্ুি-ভরসা �কর ক�ান পাহািক� স্বস্ান কথক� 
সদরকে কফিক্ িাে - আর এদট �রার বযিাপাকর কস আলোহর পষি কথক� অদিষ্টও হে- 
্াহকি কস অবেযিই ্া পারকব।  -ইমাম ইবনুি �াইদেম রহ.



ক�োক�ো ক�ছুর এ�ত্ব বুঝোন�োর জ�্য এগুন�ো ব্যবহোর হয় ৷
আজ�ো� এসব “ক�ন্দেশ� অব্যয়” এর যনেচ্ছ ব্যবহোর অন�ন�র ক�খোয়ই ক্খো যোয় ৷
�োরণ,এসনবর শুদ্ধ প্রনয়োগ তোরো জোন�� �ো ৷
�োনজই এগুন�ো ব্যবহোনরর আনগ আমোন্র জো�ো ্র�োরঃ 

“টো” ব্যবহোর হয় সোধোরণত সময় বো সংখ্যোর কষেনরে ৷
কযম�ঃ এ�টো সময় কছ�,যখ� পোঁচটো অনচ�ো ক�ো�ও সনহো্র ভোইনয়র মনতো 
চ�নত পোরত ৷
তদ্রুপ ্শটো বই,কব�ো এগোরটো,যুগটো ইত্যোক্ ৷

“কট” সোধোরণত কনেহ-মমতো ও ক�োম�তো বুঝোনত ব্যবহোর হয় ৷
কযম�ঃ ক�ো�কট খুব ভদ্র! মো�ুষকট বড় ব্ো�্য!

“কটো” এ�মোরে দুনয়র সনগেই ব্যবহোর হয় ৷
কযম�ঃ দুনটো ক�তোব ক�নয় এনসো! 

“টো” মন�োভোনবর রূষেতো, ��দেশতো এবং মন্দতো প্র�োনশর কষেনরে ব্যবহোর হয় ৷
কযম�ঃ কছন�টো চরম কবয়ো্ব! কমনয়টো ভোকর ক��দেজ্জ ইত্যোক্ ৷

[জ্োতব্যঃ এসব অব্যয় �খন�ো শব্দ কেন� পৃে� বনস �ো ৷
সংকলিষ্ট শনব্দর সনগে কমক�নয় ক�খনত হয় ৷] 



আিহামিুদিলোহ, ওোসসািা্ু ওোসসািামু আিা রাসূদিলোহ, 
আম্মা বা‘ি…
সম্মাদন্ কমম্বার ও দভদিটর ভাইকেরা-
আসসািামু আিাই�ুম ওো রাহমা্ুলোদহ ওো বারা�া্ুহ.
আি আপনাকির সাকথ সুদের আকর�দট দটপস কেোর �রার 
ইছো �করদি। আো �দর- স�ি ভাইকেরা উপ�ৃ্ হকবন। 
পাোপাদে এর দ্ারা অকন� ভাইকির ি্রীঘ্ দিকনর মকনর সুপ্ত 
বাসনাও পূরণ হকব, ইনো আলোহ।
ক্া কসটা দ�? কসটা হকিা: দ�ভাকব আপনারা দনকিকির আইদরক্ 
Signature এযিার �রকবন? যা কিকখ আপনাকির কিাখ িুিাকব 
এবং হৃিে প্রোদন্ত িাভ �রকব।
প্রথকমই বকি দনদছে Signature মাকন দ�? এটার োদদি� অথ্ 
হকিা: স্বাষির, সই, িতিখ্ ই্যিাদি। ্কব এখাকন আমাকির 
উকদেেযি হকিা: আমরা দনকিকির কপাকষ্টর/�কমকন্টর দনকি ক�ান 
মূিযিবান কিখা/বাণ্রী ই্যিাদি দ�ভাকব যুক্ত �রক্ পাদর?
কযমন কিখুন- আমার এই কপাকষ্টর দনকি কিখা আকি:“ব্য্ে্রীি 
স্�্ বযিদক্তরাই িিাইকের িনযি উপযুক্ত।”-োইখ উসামা দবন 
িাকিন রহ.
আছো! ্াহকি আর কির্রী না �কর দনেমটা কিকন কনো যা�। 
দনেমটা হকিা: আপনারা প্রথকম দনকিকির আইদর িিইন 
�রকবন। ্ারপর কফারাকমর এ�িম উপকরর রান দিক� 
কিখকবন কিখা আকি...Welcome, id name(আপনার আইদর 
নাম), Notifications. My Profile. Settings. Log Out. ও 
প্রশ্ন �রুন।
এখান কথক� প্রথকম Settings এ দলি� �রকবন। ্ারপর 
বামদিক� কিখকবন- My Settings কিখার দনকি অকন�গুকিা 
অপেন কিখা যাকছে। কসখান কথক� আপদন Edit Signature 
এ দলি� �রকবন।

্ারপর কসখাকন কপাষ্ট �রার ম্ এ�দট ঘর ওকপন হকব। ্খন 
আপদন কয কিখা/বাণ্রী দিক্ িাকছেন, ্া দিখকবন। দিখার পর 
প্রকোিন্রীে সম্পািনা �রকবন। কযমন বানান, �ািার, সাইি 
ই্যিাদি। 
্ারপর Preview Signature ক্ দলি� �রকবন। ্খন 
কিখকবন- আপনার কিখাটা উপকরর দিক� কিখা যাকছে। যদি 
কিকখন সব দি� আকি, কযমন- �ািার, সাইি, বানান ই্যিাদি। 
্াহকি Save Signature ক্ দলি� �রকবন। ্ারপর কথক� 
আপদন য্ কপাষ্ট বা �কমন্ট �করকিন বা �রকবন, ্ার দনকি 
আপনার কিখাটা অকটাকমদট� কো �রকি কিখক্ পাকবন, ইনো 
আলোহ।
বযিস �াি হকে কিি, আিহামিুদিলোহ।
আো �দর- সবাই ভাকিাভাকবই বু�ক্ কপকরকিন। ্ াহকি এবার 
�াি শুরু �কর দিক্ পাকরন, ইনো আলোহ। আর যদি ক�ান 
ভাই এর দ্ারা উপ�ৃ্ কহান, ্াহকি এই অ্মক� আপনার 
কন� িু‘আে স্মরণ রাখার দবন্রী্ অনুকরা্ থা�ি।
ওোসসািামু আিাই�ুম ওো রাহমা্ুলোদহ ওো বারা�া্ুহ.

**************

আপনাকির কন� িু‘আে আপনাকির মুিাদহি্রীন ভাইকিরক� 
ভুকি যাকবন না।


